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 Etapas de classificação e codificação de materiais 

• Etapas de classificação 
A classificação começa com a catalogação, que é a fase em que o gestor faz uma lista 
(ou um arrolamento) de todos os itens de materiais que existem no seu estoque, sem 
omitir nenhum deles. 
Dessa forma, o gestor terá uma ideia geral do que a empresa dispõe, facilitando o 
processo de aquisição, consulta e controle dos materiais. A etapa seguinte é a da 
simplificação. Nessa fase, iremos checar quais são os itens que se prestam ao mesmo 
objetivo, sem nenhuma diferença de resultado. Sempre que encontrarmos dois itens 
que tenham essas características, deixaremos no catálogo somente um deles. Assim, 
iremos eliminar duplicidades e reduziremos a diversidade dos materiais em estoque. 
A especificação (também chamada de identificação) visa descrever em detalhes os 
materiais catalogados. Nessa etapa, iremos detalhar a medida do item, seu peso, sua 
forma, sua finalidade, dentre outros atributos. Isso facilitará a consulta, a compra e o 
controle dos materiais em estoque. 
A seguir, temos a etapa de normalização. O termo é relativo às normas de utilização de 
cada item. Dependendo do material a ser estocado e mantido na organização, pode 
existir a necessidade de estabelecer como ele será utilizado. 
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Assim, a normalização envolve o estabelecimento dessas normas de utilização. Um 
equipamento de raios x em um hospital, por exemplo, terá de acompanhar as suas 
normas de utilização. Já uma cadeira comum de escritório não 
necessitará de uma norma mais específica. 
Já a padronização envolve o estabelecimento de padrões idênticos de medidas de peso, 
formatos etc. O objetivo é o de evitar que tenhamos clareza e uniformidade na gestão 
dos materiais, facilitando a compra de materiais e a utilização posterior dos itens. 
Finalmente, temos a etapa da codificação. Nessa fase, iremos conferir uma série de 
números e/ou letras para cada item de estoque. Cada item terá seu código, de modo a 
facilitar o controle, a retirada e a movimentação dos itens na 
organização. Por meio das tecnologias de informação, esse controle fica muito mais 
fácil. O gestor, sabendo qual é o código do item que precisará utilizar, conseguirá 
identificar o produto rapidamente no armazém, por exemplo. Poderá também saber 
quantos itens foram comprados e utilizados em determinado período, dentre outras 
informações gerenciais. 
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• Codificação de materiais 
 

Conforme foi visto anteriormente, a classificação dos materiais não está finalizada sem 
a codificação. Por meio das informações contidas nos códigos, a organização pode 
melhor identificar e manejar seus estoques. 
Uma boa codificação também facilita a comunicação e a interação das áreas envolvidas 
com os materiais em uma empresa. Outra vantagem seria gerar um controle dos 
estoques mais fácil e evitar a duplicidade de itens em estoque. 
 
Existem três principais sistemas de codificação. De acordo com Gonçalves, eles são: 
 
• Sistema alfabético – constituído unicamente por um conjunto de letras, em sua 
maioria estruturadas de uma forma mnemônica mediante uma associação que permite 
identificar cada material. 
 
• Sistema alfanumérico – é um método de codificação que mescla números e letras 
para representar cada material. 
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• Sistema numérico - Consiste em atribuir uma composição lógica de números para 
identificar cada material. Os sistemas numéricos são os mais utilizados pelas 
organizações. Eles podem ser usados por qualquer instituição e têm alcance 
ilimitado. Os sistemas numéricos deram origem ao sistema decimal (também 
conhecido como sistema Dewey), que foi desenvolvido para a utilização nas 
bibliotecas norte-americanas. 


